ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΑΕΝΚ
Η εγγραφή του παιδιού συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των κανονισμών του συλλόγου:
1. Κατά την εγγραφή απαιτούνται:
Α. Για όλους τους ανήλικους αθλητές των τμημάτων συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η
Αίτηση Εγγραφής
Α.1. Για τους νέους αθλητές των ακαδημιών χρειάζεται:
 Πιστοποιητικό υγείας από παιδίατρο, παθολόγο ή καρδιολόγο. Σε περίπτωση που η
βεβαίωση δεν προσκομισθεί εντός δεκαπενθημέρου από την εγγραφή, ο κηδεμόνας θα
υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη αυτής της παράλειψης.
 Ανάλογα με το ηλικιακή κατηγορία, στην οποία ανήκει ο αθλητής, θα πρέπει να
προσκομίζει ή να αποστέλλει ηλεκτρονικά στον προπονητή ή στον έφορο του τμήματος
τις βεβαιώσεις των αυτοδιαγνωστικών τεστ (self test) ή των διαγνωστικών
εργαστηριακών τεστ (μοριακό τεστ τύπου PCR ή RAPID TEST), που απαιτούνται από
τις επικαιροποιημένες οδηγίες της ΓΓΑ.
Α.2. Για τους αθλητές αγωνιστικών τμημάτων:
 Κάρτα Υγείας Αθλητή συμπληρωμένη με τα απαραίτητα στοιχεία και υπογεγραμμένη
μόνο από καρδιολόγο (αφού γίνει καρδιογράφημα υπογράφει ο καρδιολόγος την
κάρτα, σφραγίζει και τη φωτογραφία και τη μονογράφει).
 Ο αθλητής/αθλήτρια τη δίνει στον προπονητή ή προπονήτρια ή στον έφορο του
τμήματος.
 Ανάλογα με το ηλικιακή κατηγορία στην οποία ανήκει ο αθλητής θα πρέπει να
προσκομίζει ή να αποστέλλει ηλεκτρονικά στον προπονητή ή στον έφορο του τμήματος
τις βεβαιώσεις των αυτοδιαγνωστικών τεστ (self test) ή των διαγνωστικών
εργαστηριακών τεστ (μοριακό τεστ τύπου PCR ή RAPID TEST) που απαιτούνται από τις
επικαιροποιημένες οδηγίες της ΓΓΑ.
Η κάρτα υγείας και το δελτίο αθλητή κατατίθενται στην γραμματεία του κάθε αγώνα μαζί με
τη βεβαίωση διαγνωστικού εργαστηριακού τεστ ή το πιστοποιητικό εμβολιασμού/νόσησης
του αθλητή/αθλήτριας.
Προσοχή: Χωρίς την κάρτα αθλητή (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από καρδιολόγο) και
χωρίς βεβαίωση διαγνωστικών εργαστηριακών τεστ ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης
ΔΕΝ μπορεί ο αθλητής/αθλήτρια να συμμετέχει στον αγώνα.
Α.3. Άμεση τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγούμενης χρονιάς.
Α.4. Συνδρομή Μέλους σύμφωνα με τους οικονομική συνδρομή μέλους του Συλλόγου
• Σε περίπτωση μη καταβολής της συνδρομής μέλους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ο
καλαθοσφαιριστής δεν θα γίνεται δεκτός στις προπονήσεις.
• Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της συνδρομής μέλους για διάστημα μεγαλύτερο
των 2 εβδομάδων ο καλαθοσφαιριστής θα χάνει την θέση του στο αντίστοιχο πρόγραμμα,
όπου έχει εγγραφεί και αυτή θα δίνεται στον επόμενο ενδιαφερόμενο.
• To ύψος της συνδρομής μέλους δεν αλλάζει ανάλογα με τις παρουσίες ή απουσίες του
καλαθοσφαιριστή στις προπονήσεις της ομάδας. Οι καταβληθείσες συνδρομές δεν
επιστρέφονται .
** Οι συνδρομές για τις προπονήσεις της αγωνιστικής περιόδου που έχουν
καταβληθεί και λόγω καραντίνας δεν έχουν πραγματοποιηθεί πιστώνονται στη
συνδρομή της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Παρακαλούμε να φυλάσσονται οι αποδείξεις πληρωμής της τρέχουσας χρονιάς.
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ: Οι Ακαδημίες,(Προμίνι 1, Προμίνι 2, Ακαδημία Γυμνασίου,
Ακαδημία Α’Ακαδημία Γ’ Junior και Ακαδημία Κοριτσιών) από 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως 15
Ιουνίου2022, εκτός διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.
Τα αγωνιστικά τμήματα από τέλος Αυγούστου έως τέλος Ιουνίου και επιπλέον
προπονήσεις στις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα.
3. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Για τα νέα μέλη προβλέπεται δυνατότητα δοκιμαστικής
περιόδου μιας εβδομάδας (το μέγιστο 3 προπονήσεις) πριν την εγγραφή. Ο προπονητής
του τμήματος θα σημειώνει την ημέρα προσέλευσης του κάθε παιδιού.

4. ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ: Ο ρουχισμός επιβαρύνει οικονομικά τους γονείς.
Για τα αγωνιστικά τμήματα της ΕΣΚΑ, είναι υποχρεωτικά τα παρακάτω:
Εμφάνιση αγώνα, προπονητικό D/F, warm up φανέλα με το όνομα του αθλητή/τριας,
φόρμα και τσάντα. Στην περίπτωση που οι αθλητές έχουν ήδη κάποια από τα παραπάνω
δεν απαιτείται η αγορά καινούργιου.
Για τις Ακαδημίες είναι υποχρεωτική στολή της ΑΕΝΚ D/F με αριθμό. Προαιρετικά είναι
το T-shirt της ΑΕΝΚ (βαμβακερό) η φόρμα, το φούτερ, η τσάντα κλπ.
Σύντομα θα κυκλοφορήσει το έντυπο παραγγελίας του ρουχισμού με τις τιμές (εκκρεμεί η
διαδικασία των προσφορών και επιλογής της εταιρίας αθλητικών ειδών).
5. Με την έναρξη της περιόδου τα παιδιά κατατάσσονται σε τμήματα με κριτήριο την ηλικία
και τις τεχνικές δεξιότητες που κατέχουν. Η κατάταξη γίνεται μόνον από τους
προπονητές των τμημάτων με την έγκριση του τεχνικού διευθυντή.
6. Κατά την διάρκεια της περιόδου μετά από πρόταση του υπευθύνου των Ακαδημιών και του
τεχνικού διευθυντή, είναι δυνατή η μετακίνηση αθλητή/τριας σε άλλο τμήμα. Στην αρχική
όμως κατάταξη, όπως και στις προαναφερθείσες αλλαγές οποιοσδήποτε άλλος δεν μπορεί
να έχει καμία συμμετοχή.
7. Για οποιοδήποτε παράπονο ή απορία τους, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται κατά σειρά:
στον προπονητή, στον έφορο, στον υπεύθυνο Ακαδημιών, στον τεχνικό διευθυντή και
τέλος στο ΔΣ του συλλόγου. Το έργο των προπονητών είναι η προπόνηση και η διαχείριση
των αγώνων και δεν έχουν καμία διοικητική ή άλλη ευθύνη. Υποδείξεις ή εκδήλωση
παραπόνων στους προπονητές απαγορεύεται αυστηρά, όπως επίσης οδηγίες ή
παρατηρήσεις προς τα παιδιά κατά την διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα.
8. Η παρουσία των εγγραφέντων παιδιών στις προπονήσεις είναι δικαίωμα αλλά και
υποχρέωση. Τα παιδιά δεν θα συμμετέχουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων, αν
δεν παρακολουθούν ικανοποιητικό αριθμό προπονήσεων.
9. Οι αθλητές υποχρεούνται να ακολουθούν το ωρολόγιο πρόγραμμα της προπόνησης και να
προσέρχονται στο γήπεδο περίπου 10 λεπτά νωρίτερα από την έναρξή της. Όταν
απουσιάζουν ( και μόνο για σοβαρούς λόγους) από την προπόνηση πρέπει να ενημερώνουν
τηλεφωνικά ή και με άλλο τρόπο τον προπονητή ή τον έφορο του τμήματος τους.
10.
Οι αθλητές θα πρέπει να ξέρουν ότι εκπροσωπούν την ΑΕΝΚ κατά τη διάρκεια των
προπονήσεων και των αγώνων και πρέπει να επιδεικνύουν άριστη διαγωγή ,
ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των προπονητών τους.
11.
Είναι στην ευχέρεια του προπονητή (ιδιαίτερα των Αγωνιστικών τμημάτων) να κάνει
αλλαγές στο πρόγραμμα, αν αυτό είναι απαραίτητο, κατόπιν όμως έγκαιρης ειδοποίησης
και ενημέρωσης με τηλ., SMS, e-mail ή viber.

12.
Απαγορεύεται σε γονείς και συνοδούς των αθλητών η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο
καθώς και κάθε είδους παρέμβαση προς τον προπονητή ή τους αθλητές κατά την διάρκεια
της προπόνησης ή του αγώνα.
13.
Στους αγώνες επιτρέπονται οι θεατές που τηρούν τα εκάστοτε υγειονομικά
πρωτόκολλα που κοινοποιεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Τέλος, το ΔΣ της ΑΕΝΚ θέλει να υπενθυμίσει για μια ακόμη φορά, ότι κύριος σκοπός του
συλλόγου είναι:
- Να δημιουργήσει ένα αθλητικό περιβάλλον ζεστό και οικογενειακό.
- Να διαπλάθει αθλητές/τριες με στόχους, αξίες και ήθος.
- Να προωθεί την ομαδικότητα και τη συνεργασία.
- Να αναδεικνύει τις κοινωνικές δεξιότητες του αθλητή/τριας, έτσι ώστε να εξελιχθεί στο
μέλλον σε ολοκληρωμένη προσωπικότητα.
- Και φυσικά να διδάξει στα παιδιά το άθλημα της καλαθοσφαίρισης σωστά και να
δημιουργήσει τους μελλοντικούς παίκτες και παίκτριες για την Ανδρική και τη Γυναικεία
ομάδα του συλλόγου μας.
Σε αυτό το εγχείρημα, θεωρεί τους γονείς απαραίτητους και καταλυτικούς συνεργάτες.
Η συμμετοχή τους και η συμμετοχή των παιδιών στις εκδηλώσεις του συλλόγου, συμβάλλει
τα μέγιστα στην ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών, που είναι
απαραίτητες για την επιτυχία ενός ομαδικού αθλήματος.
Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και θα κάνουμε
ότι είναι δυνατόν να μείνετε ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες που θα προσφέρουμε σε εσάς
και τα παιδιά σας.

Με εκτίμηση εκ μέρους του Δ.Σ
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Αποδέχομαι τους όρους
Ο ΓΟΝΕΑΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ

